Meer sfeer in de huiskamer van de stad
Wie de afgelopen week in de binnenstad is geweest, kan het bijna niet ontgaan
zijn: op tal van plaatsen brandt weer sfeerverlichting. Winkeliers mogen vanaf
11 november (Sint Maarten) de sfeerlichten aansteken. Het college van
burgemeester en wethouders wil in de donkere dagen rond Kerst meer
feestverlichting toestaan, om de sfeer in de binnenstad te verhogen. Daarnaast
is het college voorstander van het organiseren van een jaarlijkse Kerstmarkt in
de binnenstad, en het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte in het
centrum met bankjes en bloembakken. Deels op proefbasis willen B&W de
regels voor het door ondernemers neerzetten van uitstallingen op straat
versoepelen. Het college heeft deze voorstellen voorgelegd aan de
gemeenteraad, die ze binnenkort bespreekt.
Groningen heeft een zeer aantrekkelijke binnenstad. Niet voor niets bezoeken dagelijks
gemiddeld 80.000 mensen deze vierkante kilometer, het hart van de stad. Er is voor gekozen
de inrichting van de binnenstad sober te houden. Niet alleen omdat dat mooi oogt, maar ook
om al die bezoekers van de binnenstad zoveel mogelijk de ruimte te geven. Volgens
sommige stadjers hebben we het centrum, de huiskamer van de stad, wat al te sober
ingericht. Daarom komt het college nu met een aantal voorstellen die de sfeer in de
binnenstad moeten verbeteren. De plannen zijn bedacht in goede samenwerking met de
Groningen City Club.
Een deel van de plannen draait om verlichting. Veel mooie, historische panden staan ’s
avonds al in de schijnwerpers. Van het college mogen dat er best wat meer worden. Het
stadsbestuur denkt daarbij bijvoorbeeld aan de voormalige rechtbank in de Oude
Boteringestraat en de Synagoge in de Folkingestraat. In de donkere dagen rond Kerst zou in
de bomen binnen de diepenring twinkelverlichting kunnen branden, vindt het college.
Voorwaarde is wel dat de verlichting geen schade aan de bomen toebrengt. Bij de diepenring
zouden bruggen en boten verlicht kunnen worden.
Het college heeft ook plannen met leegstaande panden en etalages: kunstenaars zouden
hierin tijdelijk hun werk kunnen exposeren.
Minder bekende gedeelten van de binnenstad moeten beter voor het voetlicht komen, vindt
het college. De vele stegen en gangen hebben vaak een interessante geschiedenis, die
weinigen kennen. Met speciale routes zouden deze verborgen stukjes binnenstad onder de
aandacht moeten worden gebracht.
Uitstallingen

Groningen heeft nu een goed toegankelijke binnenstad, met zo min mogelijk obstakels voor
voetgangers, fietsers en lichamelijk gehandicapten. Het verbod voor winkeliers om producten
of reclamemateriaal op de stoep te zetten, draagt daar in belangrijke mate aan bij. Alleen
handelaren in groente, fruit en bloemen mogen spullen voor hun winkel zetten, op
voorwaarde dat de koopwaar niet meer dan een halve meter van de stoep in beslag neemt.
Andere winkeliers willen ook graag de aandacht van het winkelend publiek trekken door
koopwaar of reclame-uitingen voor hun zaak te zetten. Het college wil dit aan winkeliers in
het zogenoemde ‘kernwinkelgebied’ (Grote Markt, Waagstraat, Herestraat, Vismarkt,
Brugstraat, A-straat en Westerhaven) op koopzondagen toestaan. Daarnaast mag er in elk
van deze straten twee keer per jaar een evenement georganiseerd worden, waarin het
uitstallen van koopwaar of reclame-uitingen past.
Winkeliers buiten het kernwinkelgebied mogen op experimentele basis ook een halve meter
stoep, gemeten vanaf hun gevel, benutten om de attentie van de consument te trekken. De
proef betekent niet dat detaillisten het hele jaar door hun waar op straat mogen zetten.
Winkeliers in bijvoorbeeld de Folkingestraat mogen spullen op straat zetten gedurende de
perioden 1 maart tot 1 november (wanneer er in de binnenstad terrassen mogen staan) en
15 tot en met 31 december. Ook voor hen geldt de regel dat de grens van 50 centimeter
hierbij niet overschreden mag worden. De proef gaat waarschijnlijk een jaar duren.
Ook voor het uitstallen van terrassen worden op sommige plaatsen de regels wat
versoepeld. Zo wil het college vastleggen dat op het Zuiderdiep en het Kattendiep terrassen
langs de ventwegen mogen staan.
Met al deze maatregelen hoopt het college nog meer sfeer in de binnenstad te creëren.
Bezoekers moeten aangenaam verrast worden, met als plezierige bijkomstigheid dat zij wat
langer in de binnenstad blijven. Ook dat komt de sfeer ten goede. Als de gemeenteraad de
plannen goedkeurt, worden ze in de komende twee jaar uitgevoerd.

